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JOB DESCRIPTION 

Tambrauw Project 
Coordinator  
                    
Jayapura 

Oktober, 2022 

I. JOB IDENTITY 

Job Title :  Tambrauw Project Coordinator 

Directorate :  Papua Program 

Direct Supervisor :  Papua Program Manager 

Location :  Tambrauw 

 

II. PURPOSE OF THE POSITION 

Memberikan dukungan dan memastikan tersedianya fungsi kepemimpinan untuk proyek-proyek di lokasi kerja 
WWF-Indonesia di Tambrauw, berkoordinasi bersama Project Leader MACP dan Project Leader VCA agar 
terjadi integrasi antar proyek yang ada di Tambrauw. Dalam melakukan fungsinya tersebut, Tambrauw Project 
Coordinator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek-proyek di Tambrauw -terutama untuk 
proyek yang didanai oleh WWF-Finland- berjalan lancar sejak perencanaan proposal hingga evaluasi program 
yang terdiri dari integrasi beberapa proyek; secara efektif membuat rencana yang mendukung tujuan proyek 
Finland secara spesifik; memastikan integrasi antar proyek; berkoordinasi secara regular bersama Project 
Leader MACP, Project Leader VCA dan Papua Program Manager sebagai supervisor langsung; mengelola tim di 
lapangan, melakukan koordinasi dengan tim secara reguler, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif & 
positif; memastikan efektivitas dan efisiensi operasional kantor dan kerja tim di lapangan; serta bertanggung 
jawab untuk membangun dan menjaga relasi dengan mitra kunci terkait di Tambrauw dan di tingkat Provinsi 
Papua Barat. 
 

III. ROLES & RESPONSIBILITIES 

A. Major Duties and Responsibilities 

Work Planning & Strategy 

• Menyusun agenda kerja, timeline, dan alokasi budget sesuai dengan rencana pogram/proyek. 

• Mengidentifikasi, merancang, dan mengusulkan program kerja di Lanskap Tambrauw untuk mendukung 
pencapaian target Program Papua sesuai dengan persyaratan, kebutuhan, dan mengacu kepada pedoman 
manajemen proyek. 

• Mengidentifikasi, merancang, dan mengusulkan strategi integrasi proyek-proyek yang ada di Lanskap 
Tambrauw agar terjadi integrasi proyek yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target 
Program Papua sesuai dengan persyaratan, kebutuhan, dan mengacu kepada pedoman manajemen proyek. 

• Mengidentifkasi, merancang, dan mengusulkan startegi dan rencana kerja untuk memberikan dukungan 
yang optimal dalam mecapai target proyek-proyek yang didanai oleh WWF-Finland di Lanskap Tambrauw 
sesuai dengan persyaratan, kebutuhan, dan mengacu kepada pedoman manajemen proyek. 

• Merancang manajemen proyek yang kuat, pengembangan lanskap agar mendapatkan dampak pada 
landskap dan pemahaman mendalam tentang isu-isu konservasi inklusif, adaptasi dan resiliensi perubahan 
iklim dan konteks lokal di Lanskap. 
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• Merancang strategi advokasi di tingkat lanskap bersama tim Program Papua untuk menghasilkan kontribusi 
pada program di Papua dan di nasional berdasarkan rencana startegis organisasi. 

• Memastikan tersedianya konsep/strategi serta praktek dan monitoring dalam pengelolaan kolaboratif, 
advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan pelibatan masyarakat secara inklusif dan 
stakeholder kuncidi landscape 

 

Implemetation 

• Memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, adil, dan lestari dalam 
mengupayakan penghidupan yang berkelanjutan dengan pelibatan yang inklusif dari perempuan, 
masyarakat adat, kelompok yang termajinalisasi, dan sebagainya. 

• Memastikan seluruh proyek yang ada di Lanskap Tambrauw sudah memenuhi persayaratan dalam ESSF 
(Environment & Social Safeguard Framework) WWF. 

• Membangun dan menjalin komunikasi yang positif bersama mitra kunci dan donor secara reguler dalam 
pengembangan program serta fungsi fundraising dalam penyiapan proposal bersama Tim yang relevan 

• Mengimplementasikan rencana kerja pada proyek yang didanai oleh WWF-Finland dan memastikan 
integrasi yang optimal antar proyek MACP dan VCA di Lanskap Tambrauw, sesuai dengan persyaratan dan 
kebutuhan dan sesuai dengan pedoman manajemen proyek, untuk memastikan bahwa proyek Finland 
mencapai hasil yang berdampak kepada masyarakat dampingan, pemerintah daerah, lembaga swadaya 
masyarakat di Kabupaten Tambrauw sesuai dengan tujuan Program Papua dan secara langsung 
berkontribusi kepada rencana strategis nasional WWF-Indonesia. 

• Menjadi fokal point atau perwakilan strategis WWF-Indonesia di Lanskap Tambrauw, melalui praktik dan 
kolaborasi dengan Pakar, Akademisi, dan semua pihak yang memiliki peran strategis untuk mempercepat 
tercapainya dampak positif konservasi dan penghidupan yang berkelanjutan. 

• Memastikan terjalinnya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Masyarakat di lokasi kerja, 
lembaga swadaya masyarakat setempat, tokoh adat,pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama yang terkait 
dengan program. 

• Memastikan pengelolaan operasional di Lanskap Tambrauw dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
prosedur dan kebijakan yang berlaku di WWF-Indonesia, hal ini termasuk kepada pengelolaan adminisitrasi 
keuangan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan procurement, dan pengelolaan asset, dengan 
berkoordinasi dengan fungsi-fungsi yang relevan. 

• Memastikan anggaran dikelola dengan efektif dan efisien. 

• Secara reguler melakukan koordinasi dengan supervisor untuk mendapatkan arahan teknis dan strategis 
dalam pelaksanaan program di lanskap. 

• Secara reguler melaksanakan pertemuan antara tim program dan tim support di tingkat lanskap dan 
Program Papua (kantor koordinasi) untuk melaporkan perkembangan implementasi program di lanskap. 

• Memastikan terciptanya suasana dan cara kerja yang kondusif dan positif sesuai dengan standar etika di 
Yayasan WWF Indonesia. 
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• Mendampingi, mengevaluasi, serta memberikan peningkatan kapasitas kepada subordinat dalam 
mendukung impelemntasi dan pengembangan program di lanskap. 

 

Reporting & Evaluation 

• Menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi program di lanskap. 

• Memastikan ketersediaan BToR, MoM, laporan keuangan sesuai kegiatan, laporan kegiatan, laporan 
kemajuan proyek Finland. 

• Menyusun dokumen yang relevan dengan kepentingan proyek Menyusun workplan, revisi workplan, 
mengupdate progress kegiatan per bulan, triwulan dan TPR dengan koordinasi bersama Project Leader, 
Coordinator, Program Manager dan MnE Representatif. 

 

SMKI (Sistem Keamanan Manajemen Informasi) 

• Menyimpan dokumen penting hardcopy di tempat yang aman dan tidak mudah terlihat, diakses, serta 
tidak mudah rusak atau terkikis unsur alam. 

• Menyimpan dokumen penting softcopy menggunakan media-media yang aman dan direkomendasikan 
oleh IT. Hal ini juga tidak terbatas pada pemberian akses yang kepada data/informasi hanya untuk orang 
yang berwenang, dan juga pemberian password pada file softcopy yang bersifat critical/ confidential. 

• Memperhatikan perpindahan file yang bersifat confidential/ critical, baik offline ataupun online. Hal ini 
meliputi media yang dipakai, pemberian password pada file yang akan dikirim, dan dimana penyimpanan 
setelahnya. 

• Mengganti password email secara berkala sebagai penunjang keamanan email dan data-data di dalamnya. 

• Menggunakan server kantor atau server pribadi yang bersifat terbatas untuk mengakses internet. Tidak 
menggunakan public wi-fi ketika mengakses file yang critical/ confidential. Hal ini juga termasuk bagi staff 
yang di laptop/ perangkat kerjanya memiliki file-file yang critical/ confidential. 

 

B. Reporting Authority 

Tambrauw Project Coordinator akan melapor pekerjaan secara langsung kepada Papua Program Manager 
dan akan berkomunikasi secara regular dengan tim program dan juga team support seperti People & Culture, 
GS, Legal, FA Representative. 

Internal Working relationships: • People & Operation Team: Koordinasi dalam 
mengembangkan perencanaan dan strategi untuk 
pengembangan dan konseling staf ; Koordinasi dengan People 
& Culture Team tentang manajemen orang, rencana sumber 
daya manusia, rekrutmen, tunjangan dan pekerjaan; 
Koordinasi dengan Unit GS tentang pengadaan dan 
manajemen aset. 
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• Executive Office Team: Memberikan dukungan dalam 
mengelola hubungan dengan beberapa (kelompok) 
pemangku kepentingan dalam lembaga tertentu pada tingkat 
kebijakan, operasional dan / atau operasional. 

• Finance & Administration Team: Berkoordinasi dengan 
Finance & Administration Team di dalam penganggaran dan 
proses akuntansi  

• Quality & Knowledge Team: Coordination for all relevant 
process on project/program design to execution. 

• Partnership & Communication Team: Collective, informative 

External Working Relationships: • National and Local Government : Collective, informative  

• Legislator: Collective, informative 

• CSO, Communities, NGO, Corporate, Universities, Research 
Institutions, Donors:Collective, informative 

• WWF Network Office: Collective, informative 

 

IV. REQUIREMENT 

• Minimal S2 dari jurusan yang relevan.  

• Minimum 10-15 tahun pengalaman bekerja di proyek / program konservasi 

• Bisa menggunakan komputer. 

• Mampu berkomunikasi yang baik dengan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. 

 

V. COMPETENCIES 

Required 
Mind set: 

• Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk tim program, termasuk 
mengembangkan rencana mitigasi risiko yang kuat 

• Memahami bagaimana proyek yang berbeda saling terkait dan tumpang tindih 

• Bekerja sama dengan tim pemasaran dan komunikasi untuk meningkatkan 
kesadaran akan program 

•  Mengelola anggaran dan pelaporan alokasi dana 

• Mengkoordinasikan dan menjalankan acara dan lokakarya 

• Mengumpulkan umpan balik dan menyajikan wawasan 

• Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan berkelanjutan 

• Mengembangkan kemitraan industri 

• Memastikan standar, proses, dan peraturan yang relevan ditegakkan 
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Required Skill 
Set: 

• Kemampuan Komunikasi  (Menulis, Berbicara dan Mengorganisir Acara) 

• Pemberdayaan komunitas 

• Project Cycle Management skill 

• Berpikir kreatif dan inovatif 

• Bahasa Inggris  

• Kemampuan bekerja sesuai timeline 

• Keterampilan memecahkan masalah; kemampuan untuk multi-tugas 

• Beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan prioritas. 

• Keterampilan Lobi  

• Hubungan Interpersonal  

• Pengambilan keputusan 

• Kerja tim 

• Paham Prosedur hukum  

• Jujur dan efisien dalam bekerja dan mengelola dana 

Desirable skill 
set: 

• Bertanggung jawab, jujur, teliti 

• Dapat bekerja dalam sebuah tim 

• Mahir dalam pengoperasian komputer 

• Memiliki kepribadian yang ramah, sopan santun, dan berbudi luhur 

Required 
behavioral 
skills 

• Dapat dipercaya, tegas, berani, dan ulet. 

• Semangat untuk konservasi dan mandat WWF 

• Menunjukkan perilaku WWF dalam cara bekerja: Berjuang untuk Dampak, 
Mendengarkan Secara Mendalam, Berkolaborasi Secara Terbuka, Berinovasi Tanpa 
Rasa Takut 

• Ketaatan pada nilai-nilai WWF, yaitu: Integrity, Respect, Collaboration, Courage. 

 

VI. VALUE IN ACTION 

Courage  

• Mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang dinamis di lingkungan kerja, 

serta ketika bekerja pada situasi yang menantang.  

• Menunjukkan suatu antusiasme yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya serta 

keteguhan untuk mencapai target pekerjaan.  
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• Mengerahkan seluruh daya dan upaya yang dimiliki dalam rangka mencapai target 

pekerjaan atau memberikan dampak yang diharapkan secara signifikan  

• Berani mengadaptasi suatu cara yang baru dan bersedia mengambil resiko untuk 

menghasilkan solusi yang berdampak bagi unit kerja ataupun bagi organisasi  

Integrity  

• Bertanggung jawab dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan proses 

pekerjaannya dari awal sampai akhir.  

• Menyelesaikan pekerjaan dengan disiplin dan berdasarkan SOP/ policy/ proses 

bisnis yang berlaku di organisasi.  

• Mengkomunikasikan secara terbuka dan jujur (apa adanya) tentang proses/ hasil 

kerja terhadap anggota tim atau rekan kerja lainnya  

• Mempraktikkan proses kerja berdasarkan sumber informasi dan wawasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan  

Respect  

• Mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk resiko maupun manfaat pada 

pekerjaannya atas keputusan yang akan diambil.  

• Mampu beradaptasi dan menyelaraskan diri terhadap sistem/ peraturan/ nilai yang 

berlaku di WWF Indonesia.  

• Melibatkan pilihan alternatif dari berbagai basis informasi/ pengetahuan untuk 

memberikan solusi yang terbaik.  

• Mampu mendengarkan secara mendalam dan memahami berbagai perspektif yang 

ada sehingga dapat membedakan antara fakta dengan opini.   

Collaboration  

• Rutin berkomunikasi secara terbuka kepada rekan kerja/ anggota tim mengenai 

progress kerja dan aktif memberikan update apabila info terkait pekerjaannya 

maupun rekan – rekannya.  

• Aktif terlibat dan berpartisipasi dalam pekerjaanya yang membutuhkan koordinasi 

dan Kerjasama dengan rekan kerja/ anggota tim/ stakeholder.  

• Mampu menerima dan memahami saran ataupun kritik yang ditujukan pada dirinya 

serta mau berubah sesuai dengan saran yang disampaikan.  

• Bekerja lintas batas (disiplin ilmu/ area of expertise, institutional, fungsi) dengan 

berbagai pihak tanpa memandang perbedaan kepentingan 

 

At Yayasan WWF Indonesia we are committed to creating an inclusive working environment, where diversity 
is valued and there is equality of opportunity. We therefore welcome applications from all sections of the 

community, and we offer a range of benefits to encourage a work life balance. 


